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angajaţi pe firme 
făceau credite!

Percheziţii DiicOT 

fanTOmă,

Ieri au avut loc mai multe descinderi, la o grupare
specializată pe înşelăciuni şi fals în înscrisuri. Au fost

făcute 15 percheziţii în acest dosar, în Bucureşti, Argeş,
Ilfov şi Călăraşi, fiind vizate tot atâtea persoane.

Un câmpulungean în vârstă de 19 ani,
a fost arestat preventiv, ieri, sub acuza -

ţia de trafic de droguri de mare risc.

Acţiunea a fost coordonată de la nivel central. Cei vizaţi raco -
lau persoane dintr-un mediu social precar, le angajau pe firme

fantomă şi în baza adeverinţelor de salariat îi determinau să
ceară împrumuturi la diverse bănci sau societăţi de creditare. 

Traficant de cocaină 
aresTaT!

Tânărul vindea consumatorilor,
unii minori, droguri, făcând parte

dintr-o grupare care se află în
atenţia ofiţerilor Antidrog şi a

procurorilor DIICOT Piteşti de
ceva vreme. A fost prins în Bucu-

reşti, în urma unui flagrant, se
spune,  cu 70 de doze de cocaină. 

Pacientă cu COVID transferată
cu elicopterul!  

Clipe tensionate
în Câmpulung

pentru mai bine
de o oră!

Un elicopter MAI pentru victime
multiple a preluat un caz COVID! Este
pentru prima dată când se întâmplă
acest lucru, adică de când s-a instau-

rat starea de urgen-ă în România. 
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